CAPITILUL XIII – SANCŢIUNI
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 294 alin.(3)
Contravenţia prevazută la alin(2) lit.a)-depunerea peste termen a
declaraţiilor de impunere - se sancţionează cu amendă
de la…………………*1) lei,
la………………. *2) lei
iar cea de la lit.b) – nedepunerea declaratiilor de impunerecu amenda de
iar cea de la lit.b) –d) cu amenda
de la……………………* 3) lei
la……………………* 4) lei

Art. 294 alin.(4)
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vinzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si
biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda
de la………………….*1) lei
la………………….*2) lei

NIVELURILE
APLICABILE
ÎNCEPAND CU ANUL
2010
conf. HG 956din19
august 2009

NIVELURILE
APLICABILE ÎN
ANUL 2010
avand in vedere art.287
din LEGEA 571/2003
cu modificarile
ulterioare

60 *1)
240 *2)

60 *1)
240 *2)

240 *3)
600 *4)

240 *3)
600 *4)

280 *1)
1360 *2)

280 *1)
1360 *2)

NIVELURILE
APLICABILE
ÎNCEPAND CU ANUL
2010
conf. HG 956din19
august 2009

NIVELURILE
APLICABILE ÎN
ANUL 2010
avand in vedere art.287
din LEGEA 571/2003
cu modificarile
ulterioare

240 *1)
960 *2)

240 *1)
960 *2)

960 *3)
2.400 *4)

960 *3)
2.400 *4)

1100 *1)
5450 *2)

1.100 *1)
5.450 *2)

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

Art. 294 alin.(3), alin. (6)
Contravenţia prevazută la alin(2) lit.a)-depunerea peste termen a
declaraţiilor de impunere - se sancţionează cu amendă
de la…………………*1) lei,
la………………. *2) lei
iar cea de la lit.b) – nedepunerea declaratiilor de impunerecu amenda de
iar cea de la lit.b) –d) cu amenda
de la……………………* 3) lei
la……………………* 4) lei
Art. 294 alin.(4), alin(6)
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vinzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si
biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda
de la………………….*1) lei
la………………….*2) lei

